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សេចក្តីល្បួង 

 
  ស ើសោក្អ្នក្មានធ្លា បគិ់ (េងឃមឹ)ថា កាល្ណាសោក្អ្នក្រកី្ចស្មើន
សៅក្នុងជីវ ិ្គិេតបរេ័ិទ ស ោះការល្បួងនឹងរោយបា ស់ៅដែរឬសទ? តាមពិ 
សៅវាមនិដមនែូស ន្ ោះសទ។ ្ពោះសយេ ូក្រ៏ងទុក្ខលំ្បាក្ពីការល្បួងែូចគ្នន ស ោះ
ដែរ ប ុដនត្ពោះអ្ងគមនិដែល្ស វ្ើបាបស ោះ។ ្ទងប់ានយក្ឈ្នោះសេចក្តីល្បួង 
សោយរមួជាមយួ្ពោះបិតា!  

  ្គិេតបរេ័ិទភាគស្ចើនជួប្បទោះនូវការល្បួងែូចខាងស្កាម៖ 
ភាពអាតាា និយម ភាពសោភល្ន ់ ភាពស្ ក្្ អាល្ ការ្េឡាញ់្បាក្ ់
េមអប ់ ការ្ចដែនឈ្នន នីេជាសែើម។ ស ើសោក្អ្នក្ធ្លា បជួ់ប្បទោះនូវការ
ល្បួងដបបណាដែរ? 
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  ្ពោះគមពរីបានដចងយ ងចាេ់ថា អ្នក្រាល់្គ្នន អាចយក្ឈ្នោះរាល់្ទងំ
ការល្បួងបាន សបើេិនជាចិ តរបេ់អ្នក្រាល់្គ្នន ពិ ជាចងយ់ក្ឈ្នោះ និងដេវងរក្
្ពោះគុែរបេ់្ពោះជាមាា េ់ ឱ្យជួយ ែល់្អ្នក្រាល់្គ្នន ។ េូមសមើល្ ១កូ្រនិថូេ 
១០:១៣  សែើមបទីទួល្បានចសមាើយ។ 

១. ្គបគ់្នន េុទធដ មានបទពិស ្នន៍នការល្បួង។    ពិ  / មនិពិ 
២. ការយក្ឈ្នោះសល្ើការល្បួងវាមនិអាចសៅរចួសទ ។    ពិ  / មនិពិ 
៣. ្ពោះជាមាា េ់នឹងជួយ ខំុ្ឱ្យយក្ឈ្នោះសល្ើការល្បួង។    ពិ  / មនិពិ 
៤. ្ពោះជាមាា េ់នឹងឲ្យខំុ្មានផ្ាូវអាចសគចផុ្ ពីការល្បួង។   ពិ  / មនិពិ 
៥. ្ពោះជាមាា េ់្ទំ្ ទនូវការល្បួងបាន ចំដែក្ខំុ្វញិអ្ ស់ទ ។   ពិ  / មនិពិ  

  ជាសរឿយៗ ការល្បួងសក្ើ មានសៅសពល្ដែល្សយើងនឹក្ ា នមនិែល់្។  
សពល្ខាោះ ការល្បួងស ោះក្ខ៏ាា ងំ  ប ា បពី់សយើងសទើបដ មានបទពិស ្ន ៍ខាង
វញិ្ញា ែែ៏្ ំមយួ (ឧទហរែ៍ ការល្បួងរបេ់្ពោះសយេ ូ ដែល្មានដចងសៅ
ក្នុងមា ថាយ ៤:១-១១)។ ការយល់្ែឹង និងការអ្នុវ តសគ្នល្ការែ៍ខាងស្កាម
សនោះ នឹងជួយ សោក្អ្នក្ឲ្យទទួល្បានជយ័ជមនោះែពិ៏ ្បាក្។     

រសបៀបយក្ឈ្នោះសល្ើសេចក្តលី្បួង  

១. ទទលួ្ គ ល់្្បភពននសេចក្តីល្បងួ     

 ស ើសោក្អ្នក្ធ្លា បស់មើល្កី្ឡាក្រ្គីក្ឃី ្បកួ្ ដែរឬសទ? អ្នក្វាយកូ្ន
បាល់្្ ូវដ ្បឈ្មមុខនឹងអ្នក្គបប់ាល់្ សហើយមនិ្ ូវរ ស់ចញពីបាល់្ជាោច់
ខា ។ ែូចគ្នន សនោះដែរ ការល្បួងជា្មាតា គឺ្ ូវ្បឈ្មមុខ និងទទួល្ គ ល់្
ការពិ ។ ្បភពននការល្បួងអាចមានសផ្េងៗពីគ្នន ។  
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េុខភាពមនិល្អ សោក្សអ្លី្យ ចុោះ្ញ់ សោយស្រោះដ សោក្អ្េ់ក្មាា ងំ 
និងសល្វើយ។ ស ើ្ពោះជាមាា េ់បានស វ្ើអ្វីខាោះ សែើមបជួីយ ឱ្យសោក្មានក្មាា ងំ
ស ើងវញិ?១ពងាវតារក្េ្ ១៩:៤ សៅ។ 
________________________________________________ 

ជំងឺ និង ការ្ុញថបអ់្េ់ក្មាា ងំ សៅសពល្ដែល្សោក្អ្នក្បាន្ូរសេបើយ
សហើយ រពិំចស ោះនឹងជួយ ឲ្យសោក្អ្នក្អាចយក្ឈ្នោះសល្ើការល្បួងបានដែរ។  
ចូរេ្មាក្ឱ្យបាន្គប់្ គ្នន!់ 

សេចក្តីប ង្បាថាន តាមនិេេយ័ពីកំ្សែើ     សពល្ខាោះចិ តបំែង្បាថាន ស ោះ 
អាចជាការអា្ក្ក្ ់ សហើយសយើងមានដ បស ា េខាួនឯង។ ស ើការល្បួងអ្វី
ដែល្សោក្អ្នក្បានជួបសោយផ្ទា ល់្? 
ខាោះ?_______________________________________________ 

្ ូវបែិសេ្ស្ល្ការល្បួងទងំស ោះ។ េូមអាន សយសរមា ១៧:៩និង១០ 

 តាងំ និងអារក្េ  អារក្េ ឬបក្េពួក្របេ់វា្បដហល្ជាកំ្ពុងដ រខំាន
សយើង ដ សយើង្ ូវដ បែិសេ្ពួក្វាស្ល្។ ស ើអារក្េ តាងំស្បើអ្នក្ណា 
សែើមបលី្បួង្ពោះសយេ ូ? េូមសមើល្ មា ថាយ ១៦:២៣ ។ 

_____________________________________________  

យ កុ្ប ៤:៧ «ែូសចនោះ េូមចុោះចូល្ចំសរោះ្ពោះ សហើយ េ ូនឹងអារក្េចុោះ ស ោះ
វានឹងរ ស់ចញពីអ្នក្រាល់្គ្នន មិនខាន។ » 
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២. អ្នុវ តជំសនឿរបេ់សោក្អ្នក្ 

១ យ ូហាន ៥:៤ «ស្រោះអ្េ់អ្នក្ដែល្សក្ើ មក្ពី្ពោះ េុទធដ ឈ្នោះសោកី្យស៍នោះ 
ឯជយ័ជមនោះដែល្បានឈ្នោះសោកី្យ ៍ស ោះគឺជសំនឿរបេ់សយើង។» 

ជំសនឿគឺជាការទុក្ចិ តសល្ើេម ថភាពរបេ់្ពោះជាមាា េ់ េ្មាបក់ារ
សោោះ្ យ ថ នការទងំសនោះ។ ឧទហរែ៍៖ សពល្ស ើងជិោះយនតសហាោះ ខំុ្
ទុក្ចិ តសល្ើយនតសហាោះ និងអាកាេយនិក្ ថានឹង ខំុ្ំសៅែល់្សគ្នល្សៅដែល្
ខំុ្ចងស់ៅ។  សពល្ខាោះសយើងជួបខយល់្សបាក្បក្ប់ ោះ ប ុដនត វាមនិបានស វ្ើឱ្យយនត
សហាោះស ោះធ្លា ក្ស់ ោះស ើយ។ ក្ម៏ានខយល់្សបាក្បក្ម់ក្បក្ប់ ោះជំសនឿរបេ់សយើង
ដែរ សៅសពល្ដែល្សយើង យុទធទេ់នឹងទមាា បន់នការ្ប្ពឹ តបាប ប ុដនតការេ ូ
្ទសំ ោះនឹង្ ក្្ នសៅវញិ សៅសពល្ណាដែល្សយើងថាវ យបំែងចិ ត
របេ់សយើងសៅស្កាមការែឹក្ រំបេ់្ពោះជាមាា េ់។ ១ យ ូហាន ៥:១៣-១៥ 

៣. អ្នុវ តតាម្ពោះបនាូល្របេ់្ពោះជាមាា េ់ (្ពោះគមពរី) ។ 

  ្ពោះគមពរីអាចកាា យសៅជាការ្បជំុសរឿងនិទន និងេុភាេិ ដែល្គ្នា ន
ជីវ ិ ឬមយ ងសទៀ ្ពោះគមពរីអាចមានជីវ ិរេ់ និងមាន្បេិទធភាព។ 

  ស ើគមពរីសអ្សភេូរ ៦:១៧  និងខប ា បប់ានសរៀបរាបយ់ ងែូចសមតច? 
____________________________________________________ 

 សេតចោវឌីមានបនាូល្ថា៖«ទូល្ បងគបំានរក្ា្ពោះ បនាូល្្ពោះ អ្ងគទុក្សៅក្នុ ងចិ ត
សែើមបីកំុ្ឲ្យទូល្ បងគំ្ ប្ពឹ តអំ្សពើបាបទេ់នឹង្ពោះ អ្ងគ។ទំនុក្ែសំក្ើង ១១៩:១១  
មានសពល្ជាស្ចើនសៅក្នុងជីវ ិ្គិេតបរេ័ិទរបេ់ខំុ្ សពល្ដែល្ខំុ្សរៀនតាម
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រសបៀបសៅក្នុងខគមពរីសផ្េងៗ សែើមប ីយុទធនឹងការល្បួង ប ុដនតខំុ្ដ ងដ បរាជយ័
សៅសពល្ដែល្ខំុ្យក្ខគមពរីទងំស ោះមក្ស្បើ។ ជាការដែល្បាក្ទឹ់ក្ចិ ត ប ុដនតខំុ្
យល់្សឃើញថា វាមាន្បសយជនណ៍ាេ់សៅក្នុងការចង្ខំគមពរីដែល្ទក្ទ់ង
សៅនឹងការល្បួង និងរក្ាខគមពរីទងំស ោះទុក្ក្នុងែួងចិ តខំុ្។ ្ពោះសយេ ូ ក្អ៏្នុ
វ តសគ្នល្ការែ៍សនោះដែរ សែើមបសី ា្ើយ បនឹងការល្បួងទងំបី ដែល្មានសៅក្នុង
មា ថាយ ៤:៤, ៧,១០។ 
េូមស វ្ើលំ្ហា ស់នោះ សោយគូរប ា   ់ភាា ប ់សៅខគមពរីណាដែល្្ ឹម្ ូវ ។ 

្បសភទននការល្បួង ខគមពរីេ្មាបេិ់ក្ា 

ភាពឯសកា  

ការភយ័ខាា ច  

សេចក្តីអ្ំនួ  

េមអប ់

ការមនិអ្ ស់ទេ 

ការនិយយសែើម 

លូ្កា ១១:៤ (ក្) 

លូ្កា ៦:២៧  

សអ្សភេូរ ៤:២៩ ក្ 

លូ្កា ១៤:១១  

សហស្ពើរ ១៣: ៥ ខ 

យ ូហាន ១៤:២៧  

 

េូមេរសេរខគមពរីសផ្េងសទៀ  ដែល្សោក្អ្នក្ចងោ់ក្ប់ដនថមចូល្តារាង។ 
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  ជំសនឿជាការស ា្ើយ បជាវជិាមានចំសរោះការល្បួង សោយការែក្្េង់
សចញពី្ពោះគមពរី ។ ឧទហរែ៍៖ សបើសោក្អ្នក្មានបញ្ញា ជាមយួនឹងភាពឯកា 
េូមនិយយថា៖  

កូ្នេូមអ្រ្ពោះគុែ្ពោះអ្ងគ ដែល្្ទងម់ានបនាូល្ថា ្ទងនឹ់ងមិនដែល្ ្ក្
សចញពីកូ្ន ឬ សបាោះបងកូ់្នស្ល្ស ើយ។   (សហស្ពើរ ១៣:៥ ខ)  

៤. សែើរសោយ្ពោះវញិ្ញា ែ       

មាននយ័ថា ្ ូវដ អ្នុញ្ញា  ឱ្យ្ពោះជាមាា េ់្គប់្ គងសល្ើជីវ ិរបេ់
សោក្អ្នក្ជានិចា។  

«ប ុដនតខំុ្េូមជ្មាបថា ចូរសែើរសោយ្ពោះវញិ្ញា ែ មិន្ ូវបំសពញសេចក្តីប ង
្បាថាន របេ់ ចឈ់្នមស ើយ។» កាឡាទី ៥:១៦ 

ែូសចនោះេូមកំុ្អានអ្វដីែល្មនិល្អ រាបអ់ានមនុេេដែល្មនិល្អ ឬសមើល្ក្មាវ ិ្ ី
ទូរទេេនដ៍ែល្គ្នា ន្បសយជន ៍ និងគុែ នមា ស្រោះវាអាចស វ្ើឲ្យចិ តអ្នក្សបើក្
េ្មាបក់ារល្បួងបាន។ ខ១៦ សបើតាមនយ័្ ង ់មាននយ័ថា "រេ់សៅឲ្យ្េប
តាម្ពោះវញិ្ញា ែ ស ោះនឹងមិនបំសពញតាមបំែងចិ តសោភល្នរ់បេ់និេេយ័
សោកី្យស៏ទៀ ស ើយ ។ ្ពោះវញិ្ញា ែែរ៏េុិទធរបេ់្ពោះជាមាា េ់ ដែល្្ទង់
្បទន្ពោះអ្ងគែជ៏ាជំនួយ ដែល្ជួយ ការររែល់្សោក្អ្នក្ ។ 

 

 



 14 

ស ើសោក្យ ូដេបបានសចៀេផុ្ ពីការល្បួងខាងកាមគុែយ ងែូចសមតច? 
សោកុ្បប តិ ៣៩:៦១២ 

___________________________________    

 ៥. េរសេើរ សមកើង្ពោះជាមាា េ់ជានិចា  

  កិ្ចាការចុងស្កាយដែល្ខំុ្ចងស់ វ្ើ សៅសពល្ដែល្ខំុ្្បឈ្មនឹងការ
ល្បួង គឺេរសេើរ សមកើង្ពោះជាមាា េ់។ ប ុដនតអ្វីដែល្ខំុ្្ ូវស វ្ើប ា បម់ក្សទៀ 
ស ោះ គឺជំសនឿដែល្បង្ហា ញសចញជាេក្មាភាព។ សហស្ពើរ ១៣:១៥ សរៀបរាបពី់ 
« ង្ហវ យននការេរសេើរ សមកើង» ែល់្្ពោះជាមាា េ់ ។ ជួនកាល្សយើង្ ូវជំនៈ
(ថាវ យ ង្ហវ យ) សែើមបេីរសេើរ សមកើង្ពោះជាមាា េ់ សទោះបីជាមានការលំ្បាក្
យ ងណាក្ស៏ោយ ែូចគ្នន សៅនឹងការអ្រ្ពោះគុែ្ពោះអ្ងគដែរ។ មានបទចំសរៀង
មយួបទតាងំពីយូរមក្សហើយ ដែល្ស្ចៀងថា៖  «េូមរាប់្ ពោះពរបេ់អ្នក្ សៅ
តាមសឈ្នា ោះមតងមយួៗ  ស ោះអ្នក្នឹងភ្ាក្ស់ផ្អើល្ នូវអ្វីដែល្្ពោះអ្មាា េ់បានស វ្ើ
ការេ្មាបអ់្នក្»  ។  

សេចក្តីេននោិា ន       

 សៅសពល្ដែល្សយើងបរាជយ័ សយើងមនិ្ ូវ ក្េ់ាុ ស ោះស ើយ ក្កំុ៏្
មានការស្ទ្បកានខ់ាួនឯងស ោះដែរ។  សយើង្ ូវផ្ទា េ់ដ្បបនតិចមតងៗ និងរកី្
ចស្មើនសៅតាមែំណាក្ក់ាល្។   ជាការដែល្មាន្បសយជនណ៍ាេ់ សៅក្នុង
ការរទទួល្ខុេ្ ូវចំសរោះម ិតមាន ក្ ់ឱ្យមានភាព្េ់ទំុ យល់្ែឹងពីដផ្នក្ននការ
ល្បួងរបេ់សយើង ។ េូមស វ្ើការល្ន ួ់ និងថាវ យភាពបរាជយ័របេ់សោក្អ្នក្
សៅ្ពោះជាមាា េ់ចុោះ រចួទទួល្យក្នូវការអ្ ស់ទេរបេ់្ពោះអ្ងគ សោយជំសនឿ។ 
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“្បេិនសបើសយើងល្ន ួ់បាបរបេ់សយើង ស ោះ្ពោះអ្ងគមាន្ពោះ ហឫទយ័ស ា ោះ 
្ ង ់ សហើយេុចរ ិ ្ពោះអ្ងគនឹងអ្  ់សទេបាបឲ្យសយើង សហើយេមាអ  សយើងពី
្គបអំ់្សពើទុចារ ិទងំអ្េ់។” ១ យ ូហាន ។   ៩:១  


